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Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő urakat és a megjelent kedves vendégeket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van, 5, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Képviselő társai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták. Javasolja,
hogy a Bursa kérelmek elbírálását zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.
Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás:

1.

5 igen szavazattal elfogadásra került.

2012. évi költségvetési koncepció
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Barta Győző
I. Szarvaskő település 2012. évi költségvetési politikájának rendező elvei, kiemelt
feladatai
2012. költségvetésének tervezése az utóbbi évek egyik legnehezebb feladata. Mindenképpen
továbbra is alapelv kell, hogy legyen a lakosság számára nyújtott szolgáltatások, a
településüzemeltetés, fenntartás szinten tartása, erre fedezetet kell biztosítani a
költségvetésben. Az előttünk álló nagymértékű átalakítás - melynek igen sok része még
törvényhozási, vagy előkészítési szinten áll - Szarvaskő számára is döntő lehet a normatív
finanszírozás teljes egészére. Az önkormányzati igazgatás strukturális átalakítása talán nem,
vagy kisebb mértékben lesz hatással költségvetésünkre. Az általunk már természetesnek
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elfogadott körjegyzőség, egyszerűsítés, vásárolt szolgáltatások rendszere kisebb
kiigazításokkal továbbra is fenntartható lesz.
Az intézményi változások tulajdonosi és finanszírozási oldalról is érinthetik az
önkormányzatokat. Szarvaskő esetében az Egerrel megkötött intézményfenntartó társulás
költségvetési, fizetési kötelezettséget jelent, melyet természetesen tervezni kell, majd a
törvény megszületése után az új helyzethez szükséges igazítani.
A feladat-finanszírozás bevezetése az állami normatív támogatásokban valószínűleg újabb
csökkenést eredményez összes értékben, mely igaz lehet a társulásos formában ellátott
területre is. A költségvetés egyensúlyát a saját bevételek biztosítják. Ezt továbbra is úgy kell
tervezni, hogy a lakosság adóterhelését ne emeljük, mely mértéke jelen állapot szerint 75-80%
becslésünk szerint. A meglévő értékeink, ingatlanjaink hatékony működtetése, felhasználása
mellett új lehetőségek felkutatásával, főleg a mezőgazdasági területek hasznosításánál lehet új
források bevonásával számolni.
A 2011. évben megvalósult nagyberuházás önrész kiegészítésére elköltött közel 25 millió
forint a takarékos gazdálkodásunk következtében visszatöltődött, így a 45 millió Ft-os
készpénz állomány, mely jelentős része (35 millió) lekötött tartalék, nyugodt hátteret biztosít
a tervezéshez.
A költségvetési egyensúly megtartásának további záloga az eddig is folytatott takarékos
gazdálkodás, így biztosítható a pénzügyi stabilitás.
Az önkormányzat kötelező feladatai és az önkéntes vállalások mellett ösztönözni kell a
település szolgáltatásainak fejlesztését, pl. hírközlés, idősek ellátása területeken. Törekedni
kell arra, hogy lehetőség szerint ezek a feladatok kistérségi, vagy mikrotársulási formában
valósuljanak meg, könnyítve a finanszírozást.
Tiszta, rendezett, virágos településkép megőrzése, további formálása az önkormányzat
településüzemeltetési feladat vállalása mellett a lakosság bevonásával érhető el.
Maximálisan ki kell használni a közmunkaprogram nyújtotta lehetőségeket. Amellett, hogy
munkát, pénzszerzési lehetőséget biztosítunk a rászorulók számára, a belterület mellett
lehetőség kínálkozik a külterületi utak, turistautak, kirándulóhelyek gondozására is.
Összehangolva a környezetünkben gazdálkodó szervezetekkel (pl. É.K.Ö.V.Izig,
Erdőgazdaság, MÁV stb) segíteni a település közigazgatási területének nem önkormányzati
érdekeltségű részeinek (patakmeder, erdőszélek, vasútállomás, stb) karbantartását, tisztítását.
A vagyongazdálkodás eddigi gyakorlatát folytatva eladni csak korlátozott mértékben célszerű,
főleg olyan területeket, ahol társtulajdonosként töredék, vagy kisebbségi résszel
rendelkezünk, vagy számunkra megtartásra nem indokolt.
Terület átvételi igénnyel kell élni a MÁV és a Közútkezelő felé a vasútállomás és a 25-ös főút
egyes részeit illetően.
A lakosságra, családokra történő támaszkodás mellett továbbra is szükséges a civil mozgalom
lehetőségeinek kihasználása, bevonásuk a településünk életébe. Általuk bővülhet, színesedhet
a rendezvénykínálat, segíthetnek a kultúra, sport, környezetvédelem, stb. területén.
Működésükhöz, pályázati önerőkhöz támogatási keret tervezése szükséges. Segíthetik
testvértelepülésünkkel, Balatonedericcsel kialakult kapcsolat elmélyítését, szorosabbá fűzve
az önkormányzatok meglévő együttműködését. Továbbra is fontos feladat 2012. évben a helyi
rendezvények szervezése, lebonyolítása. A szűkebb kört érintő, főleg az itt élő embereknek
szóló programok, az állami és egyházi ünnepek szervezése, támogatása mellett célszerű
megtartani az országos, vagy térségi szintű rendezvényeinket, természetesen figyelembe véve
a szokások és főleg az anyagi lehetőségek változását. A rendezvényekhez, közösségi élethez
szorosan kapcsolódó feladat az Állomáskert MÁV-val történő rendezése után az építmény és
terület megújítása.
Meg kell vizsgálni, hogy pályázati forrás bevonásával megvalósítható-e a községháza
felújítása, funkciójának bővítése. Az Önkormányzat működéséhez biztosított részen kívül
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szolgálhatna közösségi rendezvénytérként, továbbra is helyet adna a könyvtárnak, kialakításra
kerülhetne idősek napközbeni ellátását szolgáló, illetve fiatalok, civil szervezetek
működéséhez szükséges helyiség.
2012. év feladata lesz az iskolaépület további hasznosítása az után, hogy rendeződött minden
kérdés, és megnyugtató állapotban visszavételre került az előző bérlőtől.
A települést régóta nyomasztó közműhálózati hiányosság, a nem megfelelő
szennyvíztisztítómű és csatornahálózat kiépítettségének 20 %-os aránya, megvalósításáig nem
kerülhet le napirendről, de a Szarvaskői- és Almári vízbázis összekapcsolása sem. 2012-ben is
szerepeltetni kell a tartalékok között a beruházások előkészítéséhez, elindításához szükséges
összeget.
Legnagyobb turisztikai attrakciónk, a várrom elképzeléseinkben szereplő feltárása,
állagrögzítése és biztonságos látogathatóságára irányuló pályázati elképzelések alapjául
szolgáló terület tulajdon-vagy kezelői jogának megszerzése a jelenlegi állami területek
kezelésében iránymutató gyakorlat miatt nehezen elképzelhető, de megvalósítását véglegesen
elvetni nem szabad.
A legértékesebb műemlékünk (Római Katolikus Templom) felújítására kínálkozó pályázati
lehetőség kihasználására ösztönözni kell a tulajdonos egyházközösséget, önrész
előteremtéséhez ajánlott forrást teremteni a tartalékok között.
Az önkormányzathoz érkező szociális kérelmek, segélyek tervezésében pontos alapot
nyújtanak az elmúlt évek gyakorlati számai, reményeink szerint az előző év mértékét nem
haladja meg a 2012. évi szükség.
A január 01-től bevezetésre kerülő átalakított szociális foglalkoztatás lehetőségeit
maximálisan ki kell használni, a település üzemeltetés és minden önkormányzati és lakossági
igényt kielégítő feladat ellátására.
Az önkormányzat a helyi adóztatás területén folytatni kívánja az előző évek gyakorlatát,
fokozottan figyelve a kintlévőségekre. A lehetőségekhez mérten növelni kell a település – az
eddig is elfogadható mértékű – adóerő képességét és figyelve a lakosság adóterhelhetőségi
határát. Továbbra is legfontosabb adónemünk lesz az idegenforgalmi-és iparűzési adó, melyek
sajnos a legsérülékenyebbek is. Célként kell megjelölni a 2011. évi mértéket.
II. Bevételek tervezése:
1. Szarvaskő község működési bevételei várhatóan a bérleti díjakból, területhasználati
díjakból, a lekötött számlapénz kamatából, a vadászati jog értékesítéséből, valamint az
idegenforgalmi rendezvényektől várhatóak, az elmúlt évekhez hasonló mértékben.
Az iskolaépület bérbeadásából keletkezett hátralék (2.326 E Ft) bevételével szemben
célszerű tartalékot tervezni.
2. Tervek szerint ingatlan értékesítésből minimális összegű, az elmúlt évekhez hasonló
mértékű, felhalmozási bevétel várható, de amennyiben konkrét feladat megköveteli,
ennek fedezete lehet az ingatlan vagyon eladásából befolyó összeg.
3. A helyi adóbevételeknél az elmúlt évi adószintet kívánjuk fenntartani, de az
adóztatható vagyontárgyak és az adózási fegyelem fokozott ellenőrzésével kismértékű
adóbevétel növekedéssel kalkulálhatunk. Folytatni kell az adóhátralékok beszedését.
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4. Támogatás értékű működési bevételként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivataltól területalapú támogatás címén 2012. évben 5 millió forintos bevétellel lehet
számolni.
5. Központi költségvetési támogatásként az önkormányzatot megillető normatív
hozzájárulások esetében normatíva növekedéssel nem számolhatunk, kivéve a
településüzemeltetési normatívát.
6. Az átengedett bevételek közül az SZJA helyben maradó részéből az önkormányzatot a
2011. évinél mintegy 6%-kal magasabb összeg illeti meg, gépjárműadóból 2012. évre
a 2011. évivel egyező összeget tervezünk.
III. Kiadások tervezése:
1. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, az ehhez kapcsolódó létszám:
A Polgármesteri Hivatalban 1 fő foglalkoztatása történik (munkáltató Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata) napi 8 órában, valamint 2 fő részmunkaidőst a munka
törvénykönyve szerint foglalkoztat az önkormányzat. Ki kell használni a
közfoglalkoztatás lehetőségeit is, mind a külső, mind a hivatali belső munkák végzésére.
A 4 fős képviselő testületi részére havi 22.000 Ft-os tiszteletdíjat tervezünk,
alpolgármester későbbi választása esetén havi 15-20 ezer forintos többletkiadással lehet
számolni.
A polgármester havi illetménye bruttó 270.550 Ft, költségátalánya 64.932 Ft.

2. Településüzemeltetési feladatok:
A közvilágítás üzemeltetésére, szilárd- és folyékony kommunális hulladék elszállítására,
valamint a középületek üzemeltetésére az előző évi előirányzat összegét kívánja fordítani
az önkormányzat, figyelembe véve a megnövekedett közvilágítási lámpák számát, a
térfigyelő rendszer üzemeltetését, valamint az átvett külterületi út költségeit is.
3. Segélyezési feladatok:
A 2012. év tervezéséhez nagyon jó viszonyítási alapot nyújtanak az előző év tényszámai.
A rászorultak szükséges támogatásán túl a közmunka programban kell lehetőséget
teremteni a családok megélhetéséhez elégséges bevételek biztosítására, csatlakoztatva
Szarvaskő területén működő egyéb közmunkával foglalkozó szervek, cégek által nyújtott
lehetőségeket.
4. Felhalmozási kiadások:
A tervezett nagyberuházások (ivóvízhálózat bővítése, szennyvízcsatorna-hálózat építése)
tervezéséhez, valamint a beruházás lehetőség szerinti indításához, pályázat(ok)
benyújtásához szükséges összeget a költségvetésben tervezni szükséges. A települési
rendezvényeknek helyt adó Állomáskerti Szabadidőpark korszerűsítését folytatni kell. Az
átvett külterületi út (bányai út) kátyúzásához, esetleges teljes felújításához szükséges
összeget vagy önrészt biztosítani kell.
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A szarvaskői vár jövőbeni feltárásának, részbeni helyreállításának, színvonalas turisztikai
látványossággá tételének előkészítő munkáihoz szükséges fedezetet a tartalékok között
kell szerepeltetni.
5. Véglegesen átadott pénzeszközök:
Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás
alapján az Eger város által ellátott gazdálkodási, illetve egyéb feladatokért a település
2011. évben 3.600 E Ft-ot utal át a megyei jogú városnak. Azokat a tagdíjakat a 2012. évi
költségvetésben szerepeltetni kell, amelyeket a településnek tagként fizetni kell a tervek
szerint a 2011. évinél alacsonyabb összegben. Összességében az átadott pénzeszközök
vonatkozásában minimális, maximum 10%-os növekedéssel lehet számolni 2012. évben.
Az iskolafenntartó társulás 2012. évi költségeit szintén szerepeltetni kell a kiadások
között.
6. Tartalékok:
Általános és céltartalékok képzése szükséges. A 2012. évi költségvetés tervezésénél
fontos feladat, hogy a felhalmozási célú bevételek egy részét lehetőség szerint
céltartalékba kell helyezni, hogy az elkövetkező évek önkormányzati fejlesztési
elképzeléseihez, valamint az Európai Uniós pályázataihoz szükséges saját erőre fedezetet
nyújtson. Továbbra is kiemelt feladat az elkövetkező évek pályázataira való felkészülés,
illetve, hogy az ehhez szükséges tervek készítésére, engedélyek beszerzésére megfelelő
összeg a tartalékok között rendelkezésre álljon. A 2012. évi nagyberuházások önrészéhez
döntő mértékben a tartalékkeret kell, hogy lehetőséget biztosítson.
Összegezve a költségvetési tervezés során meg kell valósítani a működési és felhalmozási
költségvetés egyensúlyát, a település működtetési kiadásainak minél pontosabb
megtervezését, illetve az év közbeni feladatok végrehajtására a tartalékok között forrást kell
biztosítani.

Szarvaskő, 2011. november 24.
Barta Győző
Polgármester

Barta Győző
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel?

Nahóczki László
Kérdezi, hogy a jövőben, lehet e tudni pontosan, hogy az Önkormányzatnak milyen helyi
adók kivetésére lesz jogköre?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A most érvényben lévő adónemeket ki lehet vetni. Kikerült a törvényből, az építményadóból a
forgalmi értékes 3 %-os plafon. A legjelentősebb az iparűzési adó. A jövő évben még nem
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lesz elvonás a helyi adókból, nem lesz az állami költségvetésbe átcsoportosítás. A feladatok
megmaradnak 2012-ben, így jelentős változások nem várhatóak.
Az Idegenforgalmi adónál annyi változás van, hogy ha a szálláshely ellenérték fejében történő
átengedéséről van szó, akkor a szállásdíjjal együtt kell beszedni és a szállásadónak
megfizetnie, viszont amennyiben a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő
átengedéséről van szó, akkor az ott tartózkodónak kell az idegenforgalmi adót megfizetnie.
Lőrincz József
Évről- évre a költségvetési koncepcióban azok a feladatok olvashatóak, melyekben előrelépés
egyáltalán nem történik. Érthetetlen számára a következő mondat
„A meglévő értékeink, ingatlanjaink hatékony működtetése, felhasználása mellett új
lehetőségek felkutatásával, főleg a mezőgazdasági területek hasznosításánál lehet új források
bevonásával számolni.”
Gondolva itt az Iskola épületben összehozott kárra, mely meghaladja a 3 millió forintot. Az
Élelmiszerbolt épületének felújításával, fűtéskorszerűsítésével kapcsolatban sem történik
semmi.
Az Állomáskerti faház lomtár jellegének megszüntetésével kapcsolatban sem történik
előrelépés.
Év elején június 30-ra tették a határidőt, hogy a mezőgazdasági területek hasznosítására
vonatkozóan a testület megalkot egy koncepciót. Nem történ meg.
2007. év óta újra és újra olvasható a terület átvételi igénnyel kell élni a MÁV és a
Közútkezelő felé a vasútállomás és a 25-ös főút egyes részeit illetően.
Ha komolyan vesszük, akkor csináljuk.
Lakosság bevonása a virágosításba, környezetszépítésbe, hogyan?
Civil mozgalom lehetőségeinek kihasználása. Melyik civil mozgalom?
A cél tartalmazza a megvalósítandó dolgot, a ráfordítandó összeget, határidőt. Cél kitűzése
nélkül nem lehet dolgozni.
Pályázati lehetőségeket figyelni kell. Jelenleg kisebb beruházásokra, pályázatokra kell
összpontosítani.
„2012. év feladata lesz az iskolaépület további hasznosítása az után, hogy rendeződött minden
kérdés, és megnyugtató állapotban visszavételre került az előző bérlőtől.”
Mit kell rendezni, ha az épület önkormányzati tulajdon? A bérlő az épületben azt csinál, amit
akar. Nem tudjuk milyen kárt okozott benne.
A vár dolgával két bekezdés foglalkozik, mely ellent mond egymásnak.
„A legértékesebb műemlékünk (Római Katolikus Templom) felújítására kínálkozó pályázati
lehetőség kihasználására ösztönözni kell a tulajdonos egyházközösséget, önrész
előteremtéséhez ajánlott forrást teremteni a tartalékok között.”
Római Katolikus Templom felújítására pályázati lehetőség 2011. október 31. napján járt le az
utolsó, nem tudni mikor lesz újabb. Annyit elért, hogy a megfelelő helyen kialakított egy
kapcsolatrendszert, és amennyiben újra lehetőség lesz pályázatra, akkor időben értesíteni
fogják.
A Leader a Kistérségi tagságból soha nem lesz haszna a községnek?
„Az iskolaépület bérbeadásából keletkezett hátralék bevételével szemben célszerű tartalékot
tervezni.”
Tudjuk, hogy nem kapjuk meg a jogosan járó pénzt, ezért tegyük félre a sajátot, miért?
Javasolja, hogy az adózási fegyelemnél vizsgálják meg, hogyan lehet szigorítani a bevallási
fegyelem terén?
A képviselők tisztelet díjának emelését nem támogatja.
Térfigyelő rendszer üzemeltetésének milyen jellegű költségei vannak?
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Nem érti az ÉVIZIG megemlítését a közfoglalkoztatással kapcsolatban. Ők adnak munkaerőt,
vagy az önkormányzat biztosítana a számukra.
Kérdése, hogy Eger Városnak milyen koncepciós terve van az iskolákra vonatkozóan?

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Az iskolákkal kapcsolatban még folynak a számítások, milyen feltételrendszerrel veszi át az
állam. Nem biztos, hogy az lesz jó, ha állami iskolák lesznek, mert lehet több önkormányzati
forrást fognak elvonni, mint amennyibe azoknak a működtetése most kerül. Akkor lehet
pontosan meghatározni, ha ezeket pontosan lehet látni. Az óvodák és bölcsődék maradnak
önkormányzati fenntartás alatt, a szakképző intézmények kerülnek állami körbe.
Barta Győző
Természetes, hogy egy költségvetési koncepció bizonytalanságokat tartalmaz.
Az ÉVIZIG részéről érkezett az önkormányzat felé megkeresés. Pontos formáját még nem
ismerjük. Leigényelnek embereket, munkát és feladatot adni, ebben kérik a segítséget.
Szarvaskő létszáma miatt nagyon szűkös a közmunkaprogram lehetősége.
Térfigyelő kamerák meghibásodásának, problémájának kiadása az Önkormányzatot terheli.
Amikor külön vált a település Eger városától, akkor végig ellenőriztük a községet a
bevallások szempontjából. Ekkor megemelkedtek az adóbevételek. Szívesen vár konkrét
javaslatot a bevallási fegyelem javítására.
A várral kapcsolatban azért van az ellentmondás, mert ahhoz, hogy lépni lehessen, meg kell
szerezni a kezelői jogot.
Civil szervezetek bevonása a település életébe. A létszámuk nem túlságosan magas, hiszen a
településünk is kicsi. A rendezvények, pályázatok területén lehet velük együttműködni.
Az élelmiszerbolttal kapcsolatban fűtéskorszerűsítéssel és az italbolt belső terének
átalakítására vonatkozóan került be anyag. Ezt a bérlő szeretné elvégeztetni, melyre több
ajánlatot nem hozott be, és már télen ennek a munkának nem lehet nekimenni.
Az iskolaépület bérbeadásával kapcsolatban elmondja, hogy ebből az önkormányzat hasznot
remélt, nem tehet róla, hogy ez így alakult, ahogyan alakult.. A jogi lépéseknek érkezett el az
ideje. Elmondja, hogy ő személyesen, önkényesen lezárni nem akarja az épületet. Csak tiszta
jogi eszközökkel hajlandó ezt lerendezni.
Lőrincz József
Itt az a tény, hogy az iskolaépület bérlőjének tarozása miatt, minden szarvaskői lakos 10 e
forinttal meg lett károsítva.
Barta Győző
Több hozzászólás nem lévén ismerteti a módosító javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4 fős képviselő
testületi részére havi 20.000 Ft-os tiszteletdíjat állapít meg 2012. évre.
Határidő: 2012. január 01.
Felelős: Barta Győző
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Szavazás:

4 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a határozat elfogadásra került.

62/2011. (XI.30.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4 fős képviselő
testületi részére havi 20.000 Ft-os tiszteletdíjat állapít meg 2012. évre.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Barta Győző
Barta Győző
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel a koncepcióhoz?
Dr. Zsirai Sándor
A koncepcióban a várról többször is szó esik. Ehhez kapcsolódóan, az utóbbi időben
megnövekedett a várhoz vezető út forgalma. A vár feljáró és a Borsod u vége közötti
területnek nem megfelelő a vízelvezetése, és egy rendezett parkoló kialakítása kívánatos.
Javasolja, hogy a koncepcióban szerepeljen a kiadások tervezésénél, Településüzemeltetési
feladatoknál a Borsod u vége és a várfeljáró közötti rész rendezése, csapadékvíz-elvezetés
megoldása, szilárd burkolatú parkoló kialakítása.
Lőrincz József
Javasolja betervezni a teljes Borsod utca csapadékvíz elvezetésének megoldását, és a
hídszerkezet felújítását, megerősítését.
Nahóczki László
Elmondja, hogy Szarvaskő külterületén hatalmas mennyiségű mezőgazdasági vagyon
található. Itt nem csak a szántóföldeket, réteket, legelőket érti, hanem az erdővagyont is,
amely Szarvaskő Önkormányzata által nincs kihasználva. Az ingatlan-vagyon részletes
átvizsgálása után javasolja az erdőművelési ágba tartozó területek felülvizsgálatát és azoknak
erdőgazdálkodás megindítása. Ezeket az erdőterületeket fakitermelésekkel lehetne érinteni.
Ebből az önkormányzatnak támogatást lehetne elővarázsolni. Az Önkormányzatnak
erdőgazdálkodásra kérnie kell a nyilvántartásba vételét.
Kéri a költségvetési koncepcióban szerepeltetni Szarvaskő Község Önkormányzatának
tulajdonában lévő erdővagyon gazdasági hasznosítás lehetőségeire vonatkozó koncepció
kidolgozása és ez ügyben történő eljárás.
Barta Győző
Javasolja, hogy a Bevételek tervezésénél új pontként 3. sorszámmal kerüljön betervezésre.
Ismerteti a módosító javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési
koncepcióban a Bevételek tervezésénél új pontként, 3. sorszámmal betervezi Szarvaskő
Község Önkormányzatának tulajdonában lévő erdővagyon gazdasági hasznosításának
lehetőségeire vonatkozó koncepció kidolgozását és ez ügyben történő eljárását.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Barta Győző
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Szavazás:

5 igen szavazattal a határozat elfogadásra került.

63/2011. (XI.30.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési
koncepcióban a Bevételek tervezésénél új pontként, 3. sorszámmal betervezi Szarvaskő
Község Önkormányzatának tulajdonában lévő erdővagyon gazdasági hasznosításának
lehetőségeire vonatkozó koncepció kidolgozását és ez ügyben történő eljárását.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Barta Győző
Barta Győző
Ismerteti a következő módosító javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi
költségvetési koncepcióban a Kiadások tervezésénél a Településüzemeltetési feladatok pontja
a következők szerint egészül ki. A teljes Borsod utca csapadékvíz elvezetésének megoldása,
szilárd burkolatú parkoló kialakítása a Vár feljáró út és a Borsodi út végén, valamint a
Borsodi híd karbantartási munkáinak szükség szerinti elvégzése.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Barta Győző
Szavazás:

5 igen szavazattal a határozat elfogadásra került

64/2011. (XI.30.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi
költségvetési koncepcióban a Kiadások tervezésénél a Településüzemeltetési feladatok pontja
a következők szerint egészül ki. A teljes Borsod utca csapadékvíz elvezetésének megoldása,
szilárd burkolatú parkoló kialakítása a Vár feljáró út és a Borsodi út végén, valamint a
Borsodi híd karbantartási munkáinak szükség szerinti elvégzése.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Barta Győző
Barta Győző
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak a módosító indítványokkal
együtt 2012. évi költségvetési koncepcióról.
Szavazás:

5 igen szavazattal a határozat elfogadásra került

65/2011. (XI.30.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta elfogadta a 2012. évi
költségvetési koncepciót.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Barta Győző
Hagyományőrző
Közhasznú
Egyesület
kérelmének megvitatása..
2. Szarvaskői
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
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Barta Győző
Megkéri Nahóczki László képviselő urat, hogy ismertesse a kérelmet.
Nahóczki László
Szarvaskői Hagyományőrző Egyesület az elmúlt évek hagyományait követve az idei évben is
szeretné megrendezni a községben élő gyermekek részére a Mikulás ünnepséget, valamint a
nyugdíjasok számára a Karácsonyi ünnepséget. Kérik a képviselő-testületet, hogy az
ünnepségek lebonyolítására szíveskedjenek 350 e forintot az Egyesület részére támogatásként
átadni.
Lőrincz József
Elmondja, hogy októberben, amikor tárgyalásra került a szeptember 30-al lezárult negyedévet,
akkor is említette, hogy túlköltekezés van. Bármilyen rendezvény kerül megrendezésre az idei
évben, állapodjunk meg, hogy bele kell férni a megállapított keretbe.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondja, hogy a támogatási összeg egy külön soron szerepel, nem a rendezvények soron
jelenik meg.
Barta Győző
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri, hogy szavazzanak.
Szavazás:

4 igen szavazattal, 1 tartózkodással a határozat elfogadásra került

66/2011. (XI.30.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Szarvaskői
Hagyományőrző Egyesület számára a Mikulás ünnepség és a Nyugdíjas karácsony
lebonyolítására 350.000,- Ft, azaz Háromszáz-ötvenezer forint, működési célú támogatást
nyújt.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
3. Előterjesztés Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás
helyi szabályozásáról szóló 4/2006.(V. 17.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Barta Győző
A meglévő állattartási rendeletet kellene összhangba hozni a községre vonatkozó rendezési
tervvel. Ennek a harmonizálására szükséges a rendelet módosítása. Ehhez szükségesnek
tartaná az állategészségügyi előírások ismeretét.
Dr.Zsirai Sándor
Nagyon fontos, hogy a szomszéd zavarása nélkül tartsanak állatokat. Elsősorban a falusias
lakóövezetre vonatkozik.
Felvállalja, hogy az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Hivataltól megkéri az
állásfoglalást.
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Nahóczki László
Olyan körültekintően és alaposan kell a rendeletet megalkotni, hogy utána a megfelelő
szankciókat is lehessen érvényesíteni.
Barta Győző
Ismerteti a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a következő testületi
ülésre, döntést előkészítő egységes szerkezetű állattartási rendelet kerül beterjesztésre.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Szavazás:

5 igen szavazattal, a határozat elfogadásra került

67/2011. (XI.30.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a következő testületi
ülésre, döntést előkészítő egységes szerkezetű állattartási rendelet kerül beterjesztésre.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
4. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Barta Győző
Ismerteti az Eger Vidék Kincsei Egyesülethez történő csatlakozással kapcsolatos határozati
javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő testülete elfogadja, hogy a 2011. augusztus
29-én aláírt belépési szándéknyilatkozatot, megerősítik a testületi határozattal, hogy
Szarvaskő Község Önkormányzata az 54/2011 (VI.10.) VM rendelet szerint az Eger Vidék
Kincsei Egyesülethez csatlakozzon, és annak alapszabályát elfogadja.
Vállalja az egyesület által megállított tagdíj befizetését.
A létrejövő egyesületben az önkormányzat képviseletére Barta Győző polgármestert bízza
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Barta Győző
Szavazás:

5 igen szavazattal, a határozat elfogadásra került

68/2011. (XI.30.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő testülete elfogadja, hogy a 2011. augusztus
29-én aláírt belépési szándéknyilatkozatot megerősítik a testületi határozattal, hogy Szarvaskő
Község Önkormányzata az 54/2011 (VI.10.) VM rendelet szerint az Eger Vidék Kincsei
Egyesülethez csatlakozzon, és annak alapszabályát elfogadja.
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Vállalja az egyesület által megállított tagdíj befizetését.
A létrejövő egyesületben az önkormányzat képviseletére Barta Győző polgármestert bízza
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Barta Győző
Barta Győző
ÉMOP-3.1.3-11 Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési pályázat az ÉszakMagyarországi régióban
Ez a pályázat már említésre került az előző testületi ülésen. Az Iskola épülete egyedül, mely a
pályázati anyagban szerepeltethető. A beadási határidő 2012. január 16. Remélhetőleg az
épület birtokunkba kerül, mire a pályázat megnyílik.
Lőrincz József
Nagyon sok minden beleférne az épületen kívül, mely munkákat egyébként is betervezett az
önkormányzat.
Barta Győző
Javasolja, hogy a pályázattal kapcsolatban a következő testületi ülésre egy döntést előkészítő
anyag kerüljön beterjesztésre.
Kérdezi, hogy van e a képviselő uraknak a testületi üléshez észrevételük, bármilyen
tájékoztatásuk?
Dr. Zsirai Sándor
Téli síkosság-mentesítéssel kapcsolatban kéri, hogy a Rózsa és a Tölgyfa utcáknál legyen
kihelyezve síkosság-mentesítő anyag.
Barta Győző
Elmondja, hogy három darab tároló edény kerül kihelyezésre az említett utcákon.
Barta Győző
Kérdezi, hogy van e még a képviselőknek a szóbeli előterjesztésekhez hozzászólásuk?
Több nyílt ülésű napirend és hozzászólás nem lévén az ülést berekeszti.
Legközelebb 2011. december 13. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző
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